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Vážení sportovní přátelé, 

S platností od 1.4.2011 je možné v rámci ČLS pořádat závody v terénní lukostřelbě 
v sestavě 3D. 

Pro tento typ závodů budou platit standardní pravidla ČLS ohledně zápočtu výsledků do 
soutěží ČLS nebo stanovení nominačních kritérií pro reprezentaci – závod musí být zařazen do 
Kalendáře závodů ČLS, hodnoceni budou lukostřelci s lukostřeleckou licencí ČLS a to 
v Žebříčku a Poháru ČLS (průměr 3 nejlepších výsledků). 

Pro závody 3D platí pravidla FITA viz příloha pro definované divize: 

- Kladkový luk (KL) 

- Holý luk (HL) 

- Instinktivní luk (IL) 

- Dlouhý luk (DL) 

a třídy: 

- Muži 

- Ženy 

V ČLS bude tento výčet pro zápočet výsledků rozšířen o divizi Reflexní luk a třídy dorostu: 
Junioři, Juniorky, Kadeti, Kadetky pro všechny divize. 

Soutěžní sestava 3D je v ČLS stanovena na 40 figur (resp.2x20) zvířat v trojrozměrném 
provedení libovolné velikosti a z libovolného materiálu a se zásahovými zónami podle pravidel 
FITA (11, 10, 8 a 5 bodů), vše neznámé vzdálenosti, střílí se jeden šíp. 

Doporučení pro stavbu okruhu a organizaci závodu: 

- závodní okruh v průměru do 1 km nebo dosažitelnost nejvzdálenějšího střeleckého 
stanoviště do 15 min volnou chůzí 

- závod organizovat jako 2 x 20 figur s přestávkou (např. dopolední okruh na 20 figur, 
polední přestávka a úprava vzdáleností střeleckých met, odpolední okruh na 20 figur) a 
případně doplnit o eliminace 

- dbát na vyváženost poměru vytýčené vzdálenosti a velikosti zvířete 

- na čekacím stanovišti instalovat vyobrazení zvířete se zásahovými zónami (nebo 
náhradním způsobem zveřejnit střelcům  – obrázky v deskách spolu s bodovačkami 
apod.) 

- vzestupné číslování střeleckých míst a figur 

- stavět na okruh různé velikosti zvířat v přibližně stejném počtu (malá, střední, velká) 

- dbát na bezpečnost střelců a veřejnosti 
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Určení střeleckých míst (kolíků) pro jednotlivé kategorie je podle pravidel FITA. Pro 
rozšířené kategorie v rámci ČLS následovně: 

- červený kolík (do 45 m) – Reflexní luk muži a junioři 

- modrý kolík (do 30 m) – všechny ostatní kategorie 

 

Informaci ohledně působnosti rozhodčích na závodech 3D poskytne Komise rozhodčích ČLS. 

 

 

S pozdravem 

Luboš Duchek 

předseda STK ČLS 

 

 


